
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska engelska
Jag måste fara till sjukhuset. I need to go to the hospital.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. I feel sick.
 

Jag måste till en doktor med en gång! I need to see a doctor immediately!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Help!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Call an ambulance!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska engelska
Det gör ont här. It hurts here.

Visa var det gör ont

Det kliar här. I have a rash here.
Visa var det kliar

Jag har feber. I have a fever.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. I have a cold.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. I have a cough.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. I am tired all the time.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. I feel dizzy.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. I don't have any appetite.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. I can't sleep at night.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. An insect bit me.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. I think it's the heat.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. I think that I have eaten something bad.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. My _[body part]_ hurts.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. I can't move my _[body part]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... head ...
Kroppsdel

... magen ... ... stomach ...
Kroppsdel

... armen ... ... arm ...
Kroppsdel

... benet ... ... leg ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... chest ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... heart ...

Kroppsdel

... halsen ... ... throat ...
Kroppsdel

... ögat ... ... eye ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... back ...
Kroppsdel

... foten ... ... foot ...
Kroppsdel

... handen ... ... hand ...
Kroppsdel

... örat ... ... ear ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... bowels ...
Kroppsdel

... en tand ... ... tooth ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. I have diabetes.
Informera om din diabetes

Jag har astma. I have asthma.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. I have a heart condition.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. I'm pregnant.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? How many times a day should I take this?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? Is it contagious?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka
alkohol?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Here are my insurance documents.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. I don't have health insurance.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. I need a sick note.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. I feel a bit better.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. It has gotten worse.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. It's the same as before.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska engelska
Jag skulle vilja köpa ___. I would like to buy some___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter painkillers
Medicin

penicillin penicillin
Medicin
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aspirin aspirin

Medicin

insulin insulin
Medicin

salva ointment
Medicin

sömnpiller sleeping pills
Medicin

dambindor sanitary pads
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel disinfectant
Medicinsk produkt

plåster band aids
Medicinsk produkt

bandage bandages
Medicinsk produkt

P-piller birth control pills
Medicinsk produkt

kondomer condoms
Annan produkt

solskydd sun protection
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska engelska
Jag är allergisk mot/för ___. I'm allergic to ___.

Informera om dina allergier
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pollen pollen

Allergi

djurhår animal hair
Djurallergi

bistick/getingstick bee stings/wasp stings
Insektsallergi

kvalster dust mites
Allergi

mögel mold
Allergi

latex latex
Allergi

penicillin penicillin
Medicinallergi

nötter/jordnötter nuts/peanuts
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön sesame seeds/sunflower seeds
Födoämnesallergi

ägg egg
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor seafood/fish/shellfish/shrimps
Födoämnesallergi

mjöl/vete flour/wheat
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter milk/lactose/dairy
Födoämnesallergi
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gluten gluten

Födoämnesallergi

soja soy
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs leguminous plants/beans/peas/corn
Födoämnesallergi

svamp mushrooms
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt fruit/kiwi/coconut
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander ginger/cinnamon/coriander
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök chives/onions/garlic
Födoämnesallergi

alkohol alcohol
Födoämnesallergi
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